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Első lépések

1. Készítse el a következő hierarchiát:

2. Készítse el a következő számított mezőket:
1. Profit Ratio

súlyozott nyereség aránya 

2. Time to Ship
a rendelés és szállítás közt eltelt napok száma

3. Last N days
a rendelés leadása óta eltelt napok száma, 
legyen dimenzió
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Első lépések

Készítsen egy nézetet a sum of Sales minden Sub-Category broken down by 
Category. 

A színek a kategóriákhoz való tartozást jelzik. 

A markerek a bevétel összegével címkézettek. 

Rejtse el a tengely fejlécét. 

Legyenek az adatok szűrve rendelési év 
(Order Date Year) és régió (Region) szerint. 

A rendelési év szűrő a 2012-es adatokat szűrje. 

A régió szűrő az East és West régiókat tartsa a nézetben.

A tooltip tartalmazza az összbevételt és a nyereség arányt. 
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Súgó az első nézethez
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Második nézet - Kereszttábla

A tábla tartalma: eladások és nyereség % 
régiónként.

Rendezze a táblát eladások alapján.

Adja hozzá a Grand Total-t és módosítsa a 
címkét Total-ra.

Törölje a nézet címét.

Szűrjük az adatot rendelési dátum éve szerint 
és and ??Action (Category, Sub-Category). 

A rendelési dátum szűrővel válassza ki a 2012-
es évet. 

A művelet (Category, Sub-Category) szűrjön rá 
17 tagra.

A tooltip tartalmazza a kategória és alkategória 
értékét is (Category and Sub-Category.
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Súgó a kereszttáblához
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Harmadik nézet

Az eladások (Sale)és The trends of sum of 
Sales and Running Sum of Sales for Order 
Date Month. 

For pane Running Sum of Sales 
Color shows details about Category. 
Details are shown for Category. 

Szűrjön a rendelési dátum éve alapján 
(Order Date) és válassza ki a 2012-es évet.

Frissítse a tengelyek címét.
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Súgó a harmadik nézethez
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Irányítópult

Készítsen egy, az ábrán láthatóhoz hasonló 
irányítópultot a következő 
funkcionalitással:

• A termék kategóriára Filter other parts of 
the dashboard by clicking on a product 
category title or product sub-category 
title or mark.

• A régió kereszttáblában egy fejléc 
kiválasztása az összes diagramot szűri 
régió alapján. 
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2. Feladat

• Egy államra történő kattintás 
szűrőként viselkedik.

• Az évek kiválasztása a többi 
nézetre is hatással van.

• A kördiagramra kattintás 
szűrőként viselkedik.
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Térkép nézet

• A térképen színekkel ábrázoljuk az 
átlagos szállítási időt (Shipping Cost) 
és a szimbólumok mérete utal a 
rendelés mennyiségére (Order
Quantity).

• A tooltip tartalmazza a legkisebb és 
legnagyobb eladási adatot (Sales).

• Szűrje az adatot a rendelési dátum 
éve szerint (Order Date).
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Kördiagram

• Color: Category

• Angle, Label: Sum of Profit
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Súgó a kördiagramhoz
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Kereszttábla

• A kereszttábla a maximális szállítási időt 
tartalmazza.
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Súgó a kereszttáblához
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